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Rendkívüli HírAdó
Transzferárak adóhatósági
ellenőrzése
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

Múlt csütörtökön (2014. december 4-én) megrendezésre került a Deloitte Zrt. szokásos éves transzferár
konferenciája ahol vendégelőadóként Fotiadi Ágnes, a NAV Szokásos Piaci Ár-megállapítási és
Transzferár Ellenőrzési Főosztály (“TP Főosztály”) vezetője is ismertetett érdekesebb jogeseteket.
A bemutatott megállapítások jól példázzák, hogy a transzferár-ellenőrzések mind inkább tartalmi
fókuszúak és az adóhatóságnak mind a szükséges szaktudás, mind a szükséges eszköztár (pl.
adatbázisok) a rendelkezésére áll, hogy egy mély transzferár-elemzésen keresztül támassza alá
megállapítását. A főosztályvezető asszony előadása során felhívta a figyelmet, hogy a transzferár
kiigazítások gyakran egyéb adónemekben, így leggyakrabban áfában és helyi iparűzési adóban is
megállapításhoz vezetnek. A NAV tapasztalatai szerint a transzferár témájú megállapítások jellemzően
első fokon jogerőre emelkednek, azaz az adózók nem élnek jogorvoslati lehetőségükkel. A Deloitte Zrt.
tapasztalata ugyanakkor, hogy a megállapítások egy jelentős hányada szakmai alapokon támadható lenne
és ha a teljes megállapítást törölni nem is lehet, az adóhiány és jogkövetkezmények volumene sokszor
jelentősen csökkenthető.
A teljes ellenőrzési gyakorlat alapján – nem csak azon esetekben, amikor a NAV TP Főosztályának
szakértői is bekapcsolódnak az ellenőrzésbe – a kapcsolt ügyletekre vonatkozó megállapítások még
sokszor nem a szokásos piaci ár elve és megalapozott transzferárelemzés, hanem sokkal inkább az
ésszerű gazdálkodás és általános levonhatósági kérdéseken alapszanak. E kapcsán fontos látni, hogy egy
megfelelően részletezett transzferár dokumentáció, illetve a dokumentáció összeállításával egyidejűleg
könnyen összeszedhető, levonhatóságot alátámasztó iratok, információk strukturált rögzítése ezen
megállapítások esélyét is hatékonyan csökkenti. A Deloitte Zrt. több alkalommal segített már ügyfeleknek
kifejezetten a levonhatóságot alátámasztó, teljesítést és üzleti érdeket alátámasztó „defence file”
összeállításában még az ellenőrzés megkezdése előtt. Ez különösen a nagy értékű igénybevett
szolgáltatások esetén lehet kritikus jelentőségű.
A kapcsolódó kockázatok közül kiemelendőek továbbá az áltagosnál szigorúbb mulasztási bírság tételek. A
dokumentációk hiánya, nem megfelelő vezetése miatti megemelt tételek mindenki számára ismertek,
azonban sokszor elkerüli az adózók figyelmét a kapcsolt vállalkozások be- és kijelentésének
elmulasztásához kapcsolódó bírság, mely az adóhatóság értelmezése szerint mulasztásonként, azaz
kapcsolt vállalkozásonként vethető ki és ezáltal ez is jelentős volument tud elérni.
Az előadás alapján az adóellenőrök figyelmét a leggyakrabban az alábbi intő jelek irányítják a
transzferárak mélyebb vizsgálatára:
•

Adózó tartósan veszteséges, miközben a cégcsoport nyereséges;

•

Év végi jelentős transzferár kiigazítások;

•

Iparági átlagtól lényegesen eltérő jövedelmezőség;

•

Eltérő árképzés kapcsolt – független felek részére;

•

Tranzakciók adóparadicsomokkal, TP szabályozás nélküli országokkal.

Az ismertetett jogesetek alapján a transzferár megállapításokhoz vezető legjellemzőbb
problémaforrások a következők:
Adatbáziskutatások esetén gyakori probléma, hogy az adatok nem frissek és/vagy nem
reprodukálhatóak, a szűrési stratégia hiányos vagy önkényes, a piaci ársáv nem megfelelően kerül
megállapításra (pl. veszteséges vállalkozások nem kerülnek kiszűrésre, statisztikai szűkítés elmarad, stb.).
Előfordul, hogy az alkalmazott transzferárazási módszer keretében vizsgált jövedelmezőségi mutató
kiszámítása hibás, semmilyen számviteli rendszerrel nem konzisztens. Elhangzott ugyanakkor az is, hogy
a jövedelmezőségi mutató kiszámítása során – indokolt esetben – elfogadható lehet bizonyos egyszeri
tételek hatását kikorrigálni, ennek okait azonban részletesen dokumentálni szükséges.
Több esetben jelentős összegű transzferár megállapítás született pénzügyi tranzakciókból kifolyólag,
különösen a kapcsolt betétek és hitelek nem piaci árazása miatt.
A fentiek alapján érzékelhető, hogy már nem elég csupán a formai kockázatokra fókuszálva készülni egy
ellenőrzésre, tartalmilag is vizsgálni kell a kapcsolt ügyleteket. Ebben kíván a Deloitte Zrt. új
kockázatelemzési, felmérési módszertana, a TPQS segítséget nyújtani. Bővebb információért keresse
szakértőinket, vagy látogassa meg a http://www.deloitte.com/hu/tpqs weboldalt.
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